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GİRİŞ

Birbi rinde n ayn yerle rde· bulun an

insanların

Ayşe

ve

CAN KAT

malların

yer

değiştirme işlemine gendş anlam da ulaşı
m, diyeb iliriz. Ulaştırma
da taşıma i:steğini k!arşılama hi:zmetirl'ir. (Yer değiş
tirme) işlemi,

karay olu, demi ryolu havay olu, deniz yolu gi!bi ulaşt
ırma alt sistemle ri ile gerıçekleşmelktedir. Çahşmanın konu sunu
oluşıturaın
karm a taşımalar, işte birde n faızla taşıma aracı
değiştirilerek,
kara, haıva, denİ'Z, demiryolru giıbi çeşitli alt sistem
lerin bir arada
· bulunabileceği bir taşıma Çeşididlir.
Çalı§mam:rada karm a taşımalar, özelli
kle taşıyıcının sorum luluğu açııSındaın incelenmiştir. Birin ci
bölüm de, karm a taşıma
ların tanıtılması yapılnnş ve kamıa taşım
a çeşitlerinden söz edilmişıtir. İkinci bölüm de çalışmanın esasını
teşkil eden, taşıyıcının
2Jiyıa, ve hasar dan dolayı sorumluluğ
una değinilmiş, ara taşıyıcı
nın durum u, bdrinci ve son taşıyıcıları
n sorumlulukları üzeri nde
durulmuştur. Son bölüm de de taşıyıcılar
araısındaki iç ilişki açık
lanm aya çalışılaca!kıtır. Her, bölüm de ilgili konu lara
gelindikçe,
milletlerarası aruaşmalardaiki düızenlemelere de
yer :verilecektir.
I 1.

GEN EL OLAR AK KAR MA

TAŞIMALAR

TAN IM:

Taşımacılık ekon omis inde keısdntisi'z
(direk t) ve aktarmalı
olma k üzere iki tip taşımacılık vardır. En isten ilen
şekil, gönde ricide n gönd erilen e kada r aynı araçl a taşımacılı
ğın y-apılmas~ -

20. yüzyılın ikinc i yarısını yaşadı,ğım:ı:z bu günle rde
iktisa di
büyü meni n. sonuc u olara k taşııma işlerinde de teıkno
lojik geliş
mele r doğmuştuT. Coğrafi koşullar ve t ek bir aracı
n taşıma işini
sonun a kada r göıtüreımemesi gi'bi nedenli.erle çoğu
ke'z aktarmalı
taşımalar yapılmaktadır. Örneğin, ABD ve
Kıt'a Avrupası arasında
1
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bir oikyanus vardır. ABD'nin bir kentin1den başlayan taşıma işlemi,
trenle kıyı şehirlerinden. birine, örneğin New-Yıortk'a gelecek, sonra gemiyle yülk Avrupa'ya ulaşacak, _o radan da karayolu yada
demiryolu ile .varma yerine ulaştınlaca!ktır. İşte bu çe§it bir aktıa•rmalı taşıma iıçinde taşıyıcının ziya ve hasardan dolayı sorumluluğu, çahşmamtzın konusunu oluşturmakıtadır.
Böyle taşımalar kifüsilk anlamda yapılırsa, fazla zaman ve
masraflara neıdtn olduğu için, «Kombine T1Jışımacılı!kn srsıtemi geliştirlilmişıtir. Bazı yazarlar bu sistemi . «Zincirleme Taşımacılikn
adını vermekle beraıber, biz bu Çalışmada «Karma Taşıma» terimini kullanıacağız1 .,
Karma t1aşımalaıida mallar .mekanik :ve rasyonel yüıkleme~lbo
.şalıtma araçlarının yardımı ile birkaç taşıma :amcı değiştirilere!k
fakat açılmakısızın gönderilene ulaşmaktadır. Aktarmalı taşım~,
t eknik, m1ıli idari işbirliğinin yıanıısıra hukuki alanda sözleşme
tıiplerL stgortacılı!k ve sorumlululkla ilgili mevzuatın birleştirilme
s]n iifade eder. Bu zincir ile birbirini takip eden taşım·a işleri
koordine edilmektedir.
Taşınacak mal ya yükl€me ve ta§ıma ünitelerinin içinde ya
da taşırµıa ünıitesi olmaksızın çeşitıli taşımai araçlarının. içinde
mallar ambalajlamtaşınmaiktadır. Kla:sik mal ta ışımacılığınıda
tren gibi taşıma
kamyon,
sonra
dıaıha
ve
depıolanıyıot
yor, sonra
ve gemiye
ta:şınıyor
limaına
araçlarına el emeği ile yük:Ieniyor,
2
yükleniyorıdü • Bu işlemlere mal bazen 10-15 kez tabi oluyordu.
Bunların sayılarını aızalıtmakta Taşımai kaplan, ya da diğer bir
deyimle konıteynerler etken olmuş:tur3 • Taşımacılık tarihinde ka~
palı kutular ve benzeri kapların. kullamlması yeıni değHdir. Genelllikle ahşap me'bEıil v eya kumaştan yapılan bu kuıtuların il!k
taşınmasını sağlama olaımacı küçük par,ça eşyanın emniyetle
muştur. Buıgünkü anlamda konteyner ise II. Dünya Savaşı'ndan
sonra ortıa~a çıkmış ve tümüyle konteyner taşıyan öze:l gemiler
1950'den sonra ABD'de uyıgulanmaya konulmuştur. Taşıyıcının
1

1

(1) OA!KIGI, 20.

V. «Oontainıariz.aısyon Si:stem ve Do,or-to-door Nakliyatı», Konteyner Taşıma·cılığmda Yıenıi Boyutlar, Türkiye.. nin uyumu ve altyapıya iHş'k,in
sorunlar semineri. 4-·5 Şubat 1976, İTO Y·ayını, İ!st·an'bul 1977, s. 138-139.
(3)1 !AıRMANGıİ!L, . Ü. «Türkiye'nin Taşıma Yapıısı ve· Konteynerizasyon», Konıte·yner
Semineri, s. 20 vd.
(4) İngilizce : conta·iner, to contain: korumak, muhafıaz!a e· tmeık anl:ammı ta·
şır. Bazı çevrelerde (yüklük) de denilıne1ktedir. Bu konuda bkz. Akten, «Modern Layner füşımacılığı ve Türk Den+zciliği», Konteyner Semineri, Teıbliğl.

(2)
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K:IZlıLTIAŞ,

sorumluluğunu kon u alan bir
çalışmada, ikin cil bir kon u
olan
kon teyn erle rden petk az bahsetmelkl
e yetinece ,ği'Z. Tek nik özellikleri bizim dışımızda kalır, anc ak
kon uyl a ilgil i olduğu ölçüde
baızı açıklamalara yer vere
ceği1z.

Konrteynerlerin özeIHlkleri şöyle sıralana
bilir:
ı - ·Bir çok malın boşa
ltılmadan bird en ,faz.la
taşıma ara~ .
. cm.da taşınmasını sağ:lar.
2 - Hiç bir taşıma: aracına bağlı olma
kısızın bir ara çtan di3 .
4 -

ğerine kolaylıkla aktarılabili
r.
kullanılaJbilmesi için sa.ğ
lam

Tek rar
mıştır.

şekilde yapıl-

İndirme
ğe

2.

bir

ve bind irm ede kolaylılk sağ1ayaıbilecek
büy üklü ve di'zayna sah ipti r 5 •

KA RM A TAŞIMA ÇEŞrTLERİ :

Bird en ç·dk taşıma! aracının kullanıl
dığı kar ma
biçi mle rde karşımıza çıkarlar. Biz,
, kısaca,

ğişik

taşımalar, degöre!bildiğimiz

bazı çeşitlerini açııklamaya
çalışacağız.
1. şekilde huk uki .ve eko nom ik
açıdan bağımsı'z taşıma
işlet
mel eri varoır~. Malı gön dere n · ya bir
taşıyıcı He anlaşır, bu taşı

yıcı ken di taşıma araçları
ile kar ada , den i'zde v.lb., ta·şımayı gerç,

ekleştirir (Ör. 1); ya da gönı
deren. taşıma zinıcirinde!ki her
bir
uns ur ile ayrı ayrı taşıma sözleşme
si yap ar. Örneğin, deımiryolu
işletmesi y.o1culuğun demiryıo
lu kısmı için kam yon cu ile
kara yolu içiın, don atan ile deniızdeiki bölü m
için ayrı ayrı sözleşme yap ar
(Ör. 2) ,. Ya da gön dere n sadece illk
taşıyıcı He anlaşma yapıp
bun dan son mki aşamaları işletmel
er ıaralarında sö~leşme yap
arak dev am eıttirirler (Ör. ·3).
('5) :K;or:ıteynerlerıde, soru mlul uk
acısıncbn ort1a·ya cı 1 kan
önemli bir. smu n, ziy,a
yadıa ha1sar görmeS'i

halin de

bürüne1 ceği

'kıüıml ·ere göre, ~a:şıyrcı sode ce

huku ki niteHkt'ir. TıK . 7181 m. de
hüYÜK'üri ziya ve haıs:a.rından
soru mlud ur.

Kont eyne re ambal aj veya taşıma
aracı nite)iğini veriliırse, tazm
inat k:aps ıa
mma doh'.il edi lemez; Bizoe kont
e,y ner ne· bir amlba·ııaj ne de amba
lıajın bir
·k11smı ol 1a.raık ele almaıbil'ir.
Bu aygıt ge·rci ambalıajın b:azı
fol')
ksiyo
nlarını
yüklenmiştir oma amb alaj
g;iıbi kı·sa süre li değil dayan
ıklılı'i< niteliğine sahipti r. Bu noktadıa kont eyne rin
bir taşıma aıracı olduğu görüşlerin
e de katıFamoıyız (CAIKllOI, 34-3.5).
Konıtey~er tek başına hıareı
ke;t kabil 'iyeti nden yok·sun olduğu için taşıma · amcı
. (taşıt) ol.arak dıa nitel endi ril·em
ez. Bu durumda kont eyne rlerin yük ol-araik
kıaıbul edilmeıs 1 i ve doğrudan
doğruya z.arar
olorıaıı< tazm inat kiapsıamma dahi
l edilm esi gere klidir
(6) OAKI01, 24.
1
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Örnek 1

Taş~cı_

(j1öndeı:,en

Gönd erilen

?0

-----------~

·()~---_..,..----~------......----------------------------------T~ıyıcı.i

J)EMİRYOLli

Gön

demir yol u işletmesi
ile anlaşma yapar .

G,

DENİZYOLU.

GÖNDERİIJS

do- G1 varaa li- Q1 istasy onda. Demir yolu l.vletm esi
eder.
natan ile a.n- manında kam- yükü demiryo- yükü teslim
yon işletme- ıu işletmesilaşma yapar
si ile anlaş-ne teslim ederek anlaşma yapar .
ma yapar .

G,limwıda.

Örnek 3o

~~

o,

demir yolu

işletmesine

yükü

eder.

teslim

Kamyo». işletm.esi
Donat an, varma
teslim
mesi liman da dona- limanında karay olu gönde rilene yükU.
tanla anlaşma yapa-·işletmesi ile an- edere k taşıma iv i tamam
rat yükü teslim eder.laşma yapar ak ırıaiı. lanır.
teslim eder.

2. şekil ta.şıma zinciri ise, .bağımsız ta.şıma .işletmeleri olmakyüikleme ve boşaltma işlemlerinin yapılması ve taşıma işi
nin gerçekleştirilmesidir. Daiha çok sosyalist ülkelerde uygulama
alam bulmuştur •

,sızın

1

il -

1.

TAŞIYICININ

ztyA VJE HASARDAN DOLAYI
SORUMLULUGU

ARA TAŞIYICI~IN HUKUKİ DURUMU

Taşıma sözleşme.sinde, ta!şıyıcınm
borcu eşyayı
varma yerinde gönderilene te:slim etmektir. Bunu,
TESLİM olarnk ifade edebiliriz.

taşımak

ve

TAŞIMA

+

~şiınin gerıç.elkleştirilmesd. için ba·zı durumlarda taşı
belirli bir yere kadar eşyanın taşınmasını sağlayamlece[k
durumdadır. Anca.ık dalha ileriye malın varmasını temin için diğer bi!r ta·şıyıcının aracıhğına muhta.ç-tır. Bazı durumlarda da malın istenilen güz:erıga:hta ' ·seyr edebilmesi tçin çeşitli taşımaı araçlarının kullamlması gerekm~ktedir 8 • Çalışma konusu olan karma
taşıma.larıda durum budur.
Taşıma

yıcı

ile anlaşmakta ve malı teslim etbölümlerinde güzergahın cinJ3ine göre ·
(\kara, hava; deniz vb.) alt taşıyıcılarla anlaşarak taışıma işini
gerçekleştirmektedir. İşte ARA TAŞIYICI, gönlderenle t'aşıma akdi yapmış olan a:sıl taşıyıcı adına :v·e onum sorumluluğu altında
taşıma işmi yapan kimsedir9 •
Gönderen ya bir

taşıyıcı

meıkte, yo}culuğun diğer

Bu duruma TK 784 m. de temas

edilmiştir

:

«Taşıyıcı, taşınan e!şyanın
gönderilene teslimine kadar ·
kendi yerine geçen bütün. taşıyıcıların ve eşyanın taşın
masını kendilerine bıraJktığı kimselerin fiil · ve kusur!arından kendi kusuru giıbi sorumludur.»

Taşıyıcı,
tıraıbilir.

Bu

kendisine
yıartdımcı

yardım etmek üzere yanında adam çalış
kimselerin de fi.'illerinden sorumlu tutul-

(7) ÇAKICI, buna «fon 1kıs.iyonel»
(8) ATABEK, 219.
(9) ZEYNIELOGLU, 204-205.

taşıma

zinıoiri

adını

vermektedir. b'kz. s. 23.
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malktadır.

Burada söz konusu olan, müstahde mler, YARDIMCI

T'.AŞIYICILARBIR..

Bazen de gönıderen, göndereceği eşyıaının gideceği yer ve mesafesini gö~ önüne alaralk muhtelif taşıyıcılarla ayrı ayrı taşıma
sözleşmesi yapar10 • Taşıyıcılardan her biri bağımsız olarak eşya~
nın sevik edileceği yolun bir kısmı içi:q. taşıma işini kendi üzerlerine alırlar. Birden çok taşıyıcı durumuına TK. 796 m. söz edilmektedir11. Birden çok taşıyıcıların her b1riniiı gönderen ile aikdi
i1işkisi ,vardır. Hafüuıki, ara ta;şıyıcının akidi gönderen değil, birinci taşıyıcıdır,' gönderen ar~ taşıyıcıyı tanımaz bile.
Karma bir taşımada eşyanın seyr
göre, birden çok taşıyıcı,

öz,elHıklıerine

taşıma işini ger1çekleşıtirir.

edeceği güzergahın coğrafi
değişilk taşıma araçları He

Herıbiri, kendisine ayrılan bölümde.
meydana. gelecek zararlard an sorumlu olur. Örneğin (A) taşıyı- '
cısı, ( x ) şehrinden kanıyonıJa malı lima:~ getirmiş, limanda (B)
taşıyı:cısına malı t~slim etmiştir: (.A) nın bölıgesinde karada eş
ya taşınmasına. dair hükümle r u~gulamr. Yani TK. 762 vd. Limandan maUarı teslim a:la:n (B) taşıyıcıt3ı gemiyle (Y) şehrine
geliyor. Bu bölıge1de- de deniz ticaretin e aiıt Navlun Sözleşmesi
'('IK. 1016 vct.r uygulanm ak gerekir. Örneikleri çoğaltabiliriz. Aynı
şekilde demiryo1u bölümü için demiryollarında sorumluluğu düzıerileyeı:ı hükümle r uygulanm ak gerekecelktir.

Bir

taşıma işinde

hasardan
cektir.

A -

ara

taşıyıcıların bulunması

sorumluluğ~ nasıl belirleneceği

halinde, ziya ve
bu bölümde incelene-

ARA TAŞIYICININ BİR'İNCİ TAŞIYICIYA
KARŞI SORUML ULUÖU

Ara taşıyıcının afkidi birinci taşıyıcıdır. Gönderen, ara taşı
yıcıyı tanımayabilir, aıra taşıyıcının muihaıtrubı birinci taşıyıcıdır.
Birl.nıci taşıyıcı gönderen . ar:a taşıyıcı da onun taşıyıcısı durumun dadır.

9

halıde bi~nci taşıyıcı,

ara

taşıyıcının

kusurunu ispat et-

DOGANIAV, 1'566 vd.
c1:1) TK 796 m.: «Birinci t'Cl,şıyıcıdan sı0nım g.el·en tıaşıyı, cıla:r, taşınacak eşyayı ve
taşıma senedin i tesellüm ettikten , sonra · doğooa 1 k , bütün borcl.arda önceki
ta, şıyı·crnm yerine geçerler •.• »

(1'0)

1
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melksiz:i n ond an z-ararın tazm inin i istey
eibilir 12 • Anıearr{ böyle bir
rücu davasını açaıbilmesi i{çin, kend isini
n tazm inat ödemiş veya
bu yüzd en aley hine dava açılmış olması
ge(l'e\kir. Bu konu . ayrın

tıılarıyla aşaığıda. in.celenecekıti
r.

·B -

a)

ARA TAŞIYICININ GÖN DER EN VEY
A
GÖNDERİLENE KARŞI SOR UML
ULU GU
Şartları

ve İspa:t Yük ü:

TK. 787 · m./I I fıik. ya göre, tazm ina.t
davaları birin ci veya

ıSOnuncu

taşıyıcı

aley hine . açılacaktır. Ara tıaşıyıcılar aley
hine
için ziya ve hasarın ·bu ara taşıyıcının
zıama
nında meyda;na geldiğin.in
i'sıpat . edilm esi gere kir. Bur
ada ispa t
yük ü de gön dere n ya da görnderilene düşm
elktedir. • Yar:g1t!ay1mız
da. bir kararında :
da.va

açılabi'lmesi

13

cc,7 87 m. ziya ve hasarı arad aki . taşıy
ıcıların nakleıtıtiği
sırada vaki .olduğu ispa t edilirse,
arn

dava ikam e

edHelbHeıeeği

... »

nakl iyec i aley hine

görüışündedir14 •

Gön dere n, eşyanın gideceği büıtün mesa
feYi kaps ayac ak şe
kild e herh ang i bir taşıyıcı ile taşıma söızl
eışmesi yapıtıiktan sonr a
tıalıl.:zim edeceği taşıma sene dini
ilik taşıyıcıya veri r 15 • Taşıma seneçii, TK. 768. m./I I fık. uyarınca, taşı
yıcının talefbi üzer ine düzenlenmeiktedir. Bu nüsh alar dan biri gön
dere n tarafından imzalana rak taşıyıcıya verilir. Diğeri il3e taşıy
ıcı tarafından imzıa:lana
rak gön dere ne veri lir. Biri nci taşıyıcı, kend
i taşıma. taai hhü dün ü
belir li bir uzaklığın sade ce bir kısmına kad
ar biz~aıt yeri ne geti rdi\kten sonra, müt eaki p mes afo için · taşı
ma kon usu eşya ile birliikte, gönd eren in tanz im edip kend isine
;v·erdiği taşıma sene dini
aira taşıyıcıya devredereik, her bd:r taşıyıcı
taşımaya deva m ederler16.

(12!) ZEYN'EIL.:OGLU, 2o4.
(13) DOGAıNıAıY, 1.826.
(14) Yar. m. 19.. 1.1960 T., E. 19159
/231\3, K. 1000/148 (ıDoğanaıy, 1'57'1).
(15) IARıKAN, S. «Türk Ticar et Kaınu
nu'nun T:aşıma Sene tleri ve İlmüh
aberleri
Üzerine Bir inceleme». BATl.OIBR 1978,
C. 9, S. 4•, 1027.
(16) DOGAN!AV, 1566.
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Ara taşıyıcı, taşınacak eşyayı taş:ınıa senedini ya da ayrı bir
kağıda teslim aldığı zamanlki durumu hak!kında ihtirazi bir kayıt
ilmymadam ka:bul edecek olursa, dış görünüş itibarıyla hiçbfr kusur olniaıdığını kaJbul etmiş sayılır. Yargıtayın bu yönde bir kararım da burada zikretmek ısteriz :·
kendisinden bir önceki taşıyıcıdan malTK. 772 m. hillmıünk:ie uygun
Z_i kayıt dermeyan etmemiş
ihtira'
bir
olaraık herhanıgi
gelen haı3ardan sorumlu
bulunmasına göre meydana
olur» 17 •
«Davıa:ıı taşıyı,cı,

ları tesıel'lüm ettiği sırada,

kabul etmiş ·oLsa bile, dışarı
dan anlaşılmayan elksiklikleri iddia ve ispat ed~bilir. Bu takdirde
ispat yüıkü 777 m. hükmünden anlaşılacağı gilbıi 18 , taşıyıcıya düşer. Ya.rıgıtayın görüşü de bu yöndedir:
Ancaık, eşyayı kayı1tsıız şail"t'Sız

1

«DlaiVa koa:ıuısu olayda taşıyıcı, taışınacak eşyayı böyle bir .
ihtimzi kayıt dermeyan etmeksizin kabul ettiğine göre,
hia:sarın taşıma sırrusında değil, tesellümden evvel vvku
·bulduğunu ispat ertınıekle yüıkümlüdür. Şaıhit1erin beyan
ettikleri gibi, dış amJbalajlarda kırıklık ve anormaıl bir
vaziyet görülmemiş olması muhteviyatı bulunan camladelili sayıl
kırılma/3ının kesin bir
rın n_aikil sırasında
maz»19.
b)

Ara

T!aşıyıcırun

Mal

Sahın>ine Karşı Sorumluluğu

Doğar mı?

Gönderen v€ıya gönderilenin eşyanın sahibi olmafüğı durumlar da vardır. Böyle bir ta·şımada mal ziyana uğradığı halde, ma]
sahiıbi a~asında hiıçbir akdi bağ olmayan ara taşıyıcılardan tazminat isıteyeJbrilir mi? Bu soruya genel hü!kümler çe rçevesinde
olumlu . yanıt ve·r mek gerekir. Mal sahibi mülkiyet hakkına da1

(17) IA'g.e.
(18) TK. 772 m.:
ıkôğıda teslim
'ko:bul edecek

eşyayı toşııma senedine veya ayrı bir
durumu hakıkında ihtirazi bir kayıt 'koymadan
olurısa, dış görünüş itibariyle hi·o bir kusuru olmadığını kabul
etmiş S'ayılır. 'Şu k'Odıar ki, eşyayı kayıtsız kabul etmiş olısıa bile dışında·n
anlaşılması kabH olmayan noksanların vücudun'U iddia ve i·spat edebilir».
('19) Yar. TD. 2'5.9.,1968 T., E..1958/2914, K. 2es1., için t)kz. Doğıanaıy, 1567.
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«Tıaşıyrcı,

taşmıaoaık

aldığı zoıman'ki

yanarak dava açabilir, tazminat isteyebilir. Ancak,
leşmesine değil, haksız

fiil

tıaşıma
kurallarına dayan:acaıktır20 •

TK. 764 m., demiT ve havayoHa:rı ile taşıma
hükümle r saklı tutulmu~tur.

idare.slııe ilişkin

işleri

söz-

ve posta

Rumeli Demiryolları İşletme Nizamna mesinde Ara 'I'aşıyıcı
lara ilki yerde değinilmiştir. Bunlar ı 7 m./r fıık. ve 18 m.'dir.
17 m./I

fılk. gümrükt e kil;çülk arabalar müteahh idinin taşı
te13ellüm etmekle, · işletmenin sorumluluğunun sonıaı
ereceğini belirt~ştıir. O andan, malın gönderile ne teslim edileceği ana kadar meydana geleıbileceık zararlard an, Demiryol u İşletmesi sorumlu tutulmayacaktır.
·
18 m.'de «Demiryolu uğrnn:ıayıan mahaller e i:s hal olunmak
ÜZiere demiryol u ile naJkolunan emtia ve eşya hakkınlda kumpanyanın mesuliyeıti» başlığım ta,şımakıtadır. Buna göre, demiryollarının ulaşamadığı yerlere gönderilecek olan eşyıamn varma yerine teslimine kadar uğrayacağı ziya ve hrusarl:ardan sorumlud ur21 •
Ataıbek, demiryol unun sorumluluğmıun sınırlı olduğu için gönderilenin geınellilkle, demiıryolu şiriketinden başka bir diğer taşı
yıcıya dava aıçtığını belirtmek tedir22 •

nan

eşyayı

P.osta ile taşıma:lara ilişkin olmaJk üzere ise, 5584 sayılı,
2.3.1950 tarilhli Posıta Kanunu, 10. maddesin de «PTT İtiaresi posta
u1aştırmalarını düzenlem ek üz.eııe g;erçeık ve tüzel kişilerle ve taşıma ortaiklıklarıyla. ısczleşmeler yapa:bHir»
şeklinde bir hüküm
vardır. Aynı kanunun 12 m.'sinde Devleıt demir, deniz ve havayolları idareleri ile ve taşıma ortaklıkları ile PTT arasında yapı
lan anla,şmalatr Ulaştırma BaJkanlığınca onaylanır. Bunlarda n
kayfbolan veya ha:sara uğrayanların sahipleri ne PTT idaresinin
verıme!kle yüıkümlü olduğu tazıminat taşıyıcı1atr tarafından
PTT
idareıslııe ödenecek tir23 •
iA:ynı yönde, Yargıtayımız: «Taırafliar araısmidıa .taşıma sözl·e·şmes;i
yo'ks·a do
· da·vacımn mal'ilk sıfotıyla mallıarı ge ri iıstemek hakkı mevcuttur,» şeklinde bir
komn da bulunmaıktaıc:!ır. {Y a:r. TıD. 2 8.4.1912, T. 2005/2168 sayılı kararı).
(21!) .Oemiryolları Usulü Zobııtaısına Dair Niııamname ve Rumen Demiryolları İş
letme Niizamnames·i icin, bkz. ÇOKlEıR/:KlAZIAıN!OI, T.C. Kcmunları, C. 1, s. 3-32,
!Aın! kıara .:t.967.

(20)

1

1

1

(22') ıAıtabek, 221.
(23) OOK!EiR/KiAZlAJNCI, _C. lV. s. 41382 vd.

F.: 33
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Ara taşıyıcılar balkımından çeşitli yasal düzenlemelere · de
böylece göz gezdirdikten sonra, Tü:rlkiye'nin taraf olduğu CIM ve
CIV, ile henüz taraf olmadığımllZ CMR anlaşma'Sının ara taşıyı
cılarla ilgili hülkümlerine yer vereceğiz.
göre, birden fazla denıiryolu işletmesi taşıma i'.şini gerçıeıkleştiriyorsa, her müteakip demiryolu. sadece teslim alma!k.la. taşıma: sözleşnıeısine ka:tılmıış olur ve bundan doğan
yüikümlülülkleırinl üzerine alırlar. Arıca!k, 43 m./II fak. hükümleri
1
saklıldır24 • CIM anlaşmasına göre taşıma sözleşme sini :imzalayan
demiryolu işletmesi, müteaikip işl1etmelerin sözleşme hükümlerine
uyıgun hareıkeıt eıtmelerinden so;rumlu olur. Hiçibir şekilde taşı
manın bir kısımının ba-şka bir işletme He g.erı9ekleştirildiğini ve
gönderenin durumu bildiğini iddia · edeınz. Anlaşmanın 26 m./II
fıik.'na ·göre, söızleşmeyıi yapan, işleıtmeden sonra malın naklini
ile Hgili işletmeler hem malı hem de taşıma s enedini alaraik söz- ·
26
!eşmeye· !k~ılmı·ş olurlarL2 5 • Adı geç,e n 43 m. • , birden çok demiryıolu işleıtmeısine dava aıçılıaıbilmesi dU[rrumunu düz.eınlemeiktedir.
Bu konu aşağııda!ki bölümlerde incelenecek, yeri ge:ldilkçe miHe.tlerarası anlaşma hükümlerine de değinilecektir.
CIM

anlaşmasına

1

Karayolu ile Milletlerarası Mal Nakliyatı Sözleşmesi, Cenevre'de 19 Mayıs 195'6 tarihinde· imzalanmıştır. Amacı, karayolu
ile taşıma şartlarım standalidi'ze eıtme!k, bilhrussa taşıyıcının sorum.L,
luluğu a1çıısınıdandan birlik .sağlamaımn yararlı olacıağı inancıdır.
Bu sözleşmeye Türlkiy;e henüz taraf olmamıştır.
CMR anlaşmasının ı. m.'sine göre, taşıma sözleşmesinin
CMR'ye tabi olabilmesi için, taşımanın kara.yolunda. ge.rçeıkleş

tirilmesi geTekme!ktedir27 • Bu il!keye ,sözleşmenin 2. m.'si bi:r istisna getirmiştir. Sö·z koınusu maddeye göre. eşyanın üzerinde
yüklenmiış olduğu ta1şıttan ~yrı:lmadan, bu taşıtla birılilkte yolcu~
demiryolU!ç.da veya içsu- ·
luğun bir kıısmında denizde, havada
1
CMR'ye tabi olması
tümüyle
!arda ta şınmış olmaısı sözleşmenin
na enıgel olmaz. Ancak, eşyanın üz:e rinde bu1lunduğu taşıttan
cıv. 29. m., CiM. 26 m.
(215) Ol!M. 2.6 m. «•.• eşyayı ilk h:amule senıedi ile birlikte teıslim almı'Ş olmak dolıayı1s.ıyla, ... sözleşmeye iıştirnk ederler ve 43. m. hükümleri·ne halel gelmek·sizin, sözleşmeden doğan ve•cibele•rini yüklenir<l er.»
(:26) :A:yhı hükümle~ CIV. ve Cl!M. de 43. m.' no."su altında düzenlenmiştir.
(271) CMR 1. m. «ıİşıbu anlaşma . .. mall·arın 1t-a·şıt ile kar.adan naikline aıiıt ... »

(~)

1
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alınarak başka bir taşıtla taşınması
halind e,
olatnağını kayibeder 28 • Deme!k ki CMR'ye göre,

2. m. uygula nma
bir kamyo n yükü
ile birlikt e gemiıye bindirili~se taşıma söızleşmesi tümüy le CMR'y
e
trubi olacaktır. Eşya, yüklendiği taşıtıtan alınarak dıiğer
bir taşıt
la ta'Şlnırsa, CMR 2 m. uygula nmaz. Bu madidenin pratdktelki yaran, gönde renin doğmdıaın doğruya ilk taşıyıcıyı da va ·ede/bilmesi
olanağının .verilmiş olmasındadır. Eşyanın
hangi bölüm de ziya
veya hasara uğradığının iıspatı gereikmez.
CMR'ye t0Jbi bir taşımada, ara. taşıyıcıl!arm durum una gelince, her ne kadar, CMR' nin uyıgulanmaısı için taşımanın başladığı
ve bi:tıtiği yer ayrı devle·t ülkesi nde olması gereikmeil.<te ise de,
bu
ara-ıtıaşıma i!kinci taşıyıcının taşıma senedi
ni devralmat3ı ile gerç·ekleşmişse, gene CMR'y e taıbi
olmak.ta devam edet29 • Çünkü,
CMR 34. m., yolun tamamı i çin bir taşıma sözleışmeısi yapılması
halind e ilk taşıyıcıdan sonra ' gelen taşıyıcıların eşyayı teslim aldıklıan andan itıiibaren yo1un tanıamı için yapılm
ış olan bir taşı
ma sözl.eşmesinin tümün den ·s oruml u olacakları hükm e bağlan

1

ını~tır .!

BİRİNCİ VE· SONU NCU TAŞIYICILARIN
HUKUKİ DURUMU

2.

~

-

GÖNDERENE

Birinc i

KARŞI

:

taşıyıcı

aleyhi ne ziya ve hasaııdan dolayı tazmi nat dail!k taşıyıcının gönde renin aikidi bulunmasından
doğar 30 • 'Eğer birinc i taşıyıcı, gönde renin rıızası
olmaiksı~ın ken.disıi yardımcı taşııyıcılarla . taşıma iışini gerçek
leştiTmişse, meyda na gelen zararl ardan sorum lu olur 31 • TK. 787 m. prensi bine göre,
va:sı aÇılaıbilmesi,

(28) iBkz. AlRIKIAINı, «Kamıyol ·u ile Eişyıa Toşınma:sına İliş'k'in
Ulu 1slmıarası Sözleşmenin Uyıg'Ulama Koşullıarı ve "J1aışııyrcınıın
Sorumluluğunıu Düzenleyen Hü·
iküml'EM"i, BIATılıDIE'R, l979, s. r, c. 10, s. 404.
ıaM!R 2. m. «... ~"olun bir kıısmınıdıa deniz, demiryo
lu nehir kemal veya hava
yoı·ıorııyla mafüır boşaHı+İnaıcion taşındığı t1aikdirde dıaıhi, anlaşma
, taşımanın
tümü icin uıy·gulona·caktır.)>
(29) Arkan, s. 405-406.
('30) Doğ·anay, jl569.
(31') Bu konuda. Yargıtaıyımız, «Tıaşıyııcı, ara tıaşııyııcıl 1
arl·a kendi adaml:arının eyJ.em ve kusurlıannıdıan aynen ke1 nıdi kusuru gibi sorumludıur,»
şeık.J'inde karar
vermiştir . B'kz. Yar. 1iD. 7.2 :1M9, T., 4163/661
1 sayılı kmıar.
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birinci ve sonunc u taşıyıcı aleyhin e tazmin at davası ikame
edilebilecektir. Gönde ren veya gönder ilenin ayrı ayn dava hakkı
yoktur .
Son taşıyııcının gerek gönderen, gerekse kendin den önceki
nmiştir.
taşıyıcılara karşı sorumluluğu .TK. 797 m. de düzenle

a:ncıaik

kendis inin yahut kendin den
öncekilerin veyahu t gönder enin alacağını almak veyıa
emin bir -yere tevdiin i talep etmeiksi'zin taşınan eşyayı
teslim ederse gönder enin ve kendis inden evvelki taşıyı
paracıların sarf ettikler i ya.hurt alacalklı bulunldulkları
paralar
bu
Fakat
olur.
mesul
karşı
faırdan dolayı onlara
ı
.»
bMtidir
haik!kı
aat
dan dolayı gönder ilene mürac
TK. 797 m. ccSon

taşıyıcı,

Son. taşıyıcının sorumluluğu, ara ta;şıyıcındakiırıden farklıdır.
Ara taşıyıcının Hk taşıyıcıya karşı kendi ta:şııtanı sıfatıyla sorumlu olduğunu bHiyoruz. Ancak gönder en veya gönderilene karşı
soruml uluk doğaJbilmesi için zararın kendi taşıdığı bölümd e meydana geldiğinin ispat edilmesi ~orunludur (TK. 787 m.). Halbuk i
son taşıyıcı ilk taşıyıcı ile birliikte, ta§ıma işinin zararının tümün den soruml udur. Birinci taşıyıcıdan kendisi ne kadar taşıma işi
ne katılmış olan ve bu neden1e de alacaklı durum unda olan bütün
görevi de son
taşıyıcıların alacakfarına kavuşmalarım sağlamalk
32
taşıyıcıya kalır •

Gönder en, eşyanın bedeli alınmadıkça, gönder ilene teslim
edilmemesi geTektiğini taşıma senediine kayıtla bel~biılir, ya da
ilmüha bere· aynı kıa~ı koyrubilir. Son taşıyıcı bu erme uyguın hareket etme!k. zorundadır. A!ksi halde, eşyanın bedelinden dolayı
son taşıyıcı gönıderenıe karşı soruml u olacaktır3 •
3

B -

KENDİNDEN ÖNCEKİ TAŞIYICIYA KARŞI:

Son taşıyıcı, eşyayı gönderilene teslim ederken, genellikle
diğer taşıyıcıla
taşıma ücretin in tam~mını talep eder. Bu şe!kilde
ra hıaılef olduğu kabul edilebi lir. Son taşıyıcı, kendisi nden evvel((32)

Doğa·nay,

(331)

«Davalı

11837.

ve keryfiyeti davacı
kabul etmediğini
gönde·ril'enin mo!lı
ve ondan aldığı talimat üzeri·ne ... dükikanın önüne
sorumluluıktan kurtulamaz»
bırıaıktığını savunduğunıa göre, 7:81/ıM ge·reğ.inıce
i·cin bkt. Zeyneloğlu, 504.
kararı
sıayılı
1
Yargıta 1y TD. 16.12.1911 T., 571271743
tıaşıyıcı,

.gönderilene
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bildirdiğini

ki taşıyıcıların alacağını almak'Sizın ya da emin
bir yere tevdiini

ta:lep etme ksi·z:in yükü tesli m ederse,

diğer taşıyıcılara

karşı sorum lu olur34 • Ancak, ara taşıyıcılaraı ve gönd
eren e karşı bu sorumluluıktah dolayı gönderHene
mür acaa t hakkı baki dir (T~.

797 m.)z 5 •

TK. 796 m.~ kale me alınış itiba riyle . eş~a
yı vıe taşıma senedini tesel lümd en sonra, gönd eren veya
gönd erile nin sonraiki bir

taşıyıcınin

borc unda n dolayı daha önceiki biT taşıyıcıya
da mür acaat edilebileceği izleniminıi doğurmaktadır.
Ancak, TK. 'nın kabul ettiği siste me göre, taşıyıcılar .arasında
karşılıklılık ve BK.
141. m. anlamında bir müte selsi l sôru mlul
uk hali, birin ci ve sonunc u taşıyıcı ara:smıda mev cutt ur36 •
Bun lar, aynı zam anda arad aki diğer taşıyıcıl~
arın selbep oldukları ziya ve hasa rlard an da
soru mlud ur 37 • Atabek, birinci, son
ve ara taş1yıcıl:aT gönderen veya gönderilene
karşı müte selsi len
soru mlu değildider, yalm zca davacı, hasmını
tayin etmelkte seçimlilk bir haktka sahi ptir ve bunu ·davayı ikam
e etme kle kulla mr,

görüşündeddr 38 •

Yargıtayın,
yıcılar . arasında
dır:

bu konıudalki görüşü ise birin ci, son ve ara
taşı
mütelselsd:l soru mlul uk bulunmadığı yolunda-

«Bir inci ve son ara taşıyıcılar arasında müteı
selsil soru mlulu k bulunmadığından da;vacının bu taşıy
ıcılardan birisin i seçerek dava açması gerekir. Müteselsi
l soru mluhık kuralına dayanılarak bütü
n taşıyıcılara karşı dava
açılaırnaZ>>'39 •

Gerçeıkten de ara taşıyıcıların
birisini, kuşkusuz gönd eren in
alacağına en kola y kayuşabilece
ği seçilerek, haikkmda dava aiçmaik
ger~ir. Anca k, TK. 787 m. hükm
ü ka·rşısında da birin ci ve sonunc u taşıyıcılar arasında müte selsi l sorumlul
uğun varlığını ka-

(34) Zeyneloğlu, 204.
(35) TK. 797 /son «Fokot bu paraı:ardan
dolayı
göndeı11ilen mü:mc aa.t hak'kı bakidir.
{36) ıBK . .141. m. «Alaco1 klıya her biri borcu
n me1cmuund:a·n mes'ul olmayı ilıtizom
etUklerini beıyıan eder müteahıhid borçl ular
amsında teısel:sül vardır.»
(37) · Doğanay, 1836.
(38) A•tabek, 221.
(39) Ya'r. TD. 19.1.1966, T., 2313/148 s·ayılı koran
.
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açık
bul etme!k gereikir, kanısındayız. Gerçe kten de TK. 787 m.,
ikaine
ça «... tıaızminat davaları birinc i ve sonun cu taşıyıcı aleyh

me edilm ek

CIM

lfüzımdır ,» denıilmeikıtediT.

anlaşmasının

vaları anıca:k

26. ve 43. madide:lerine göre, tazmi nat da-

·

ilik ve son taşıyı:cı aleyhine açılaıbil'ir.

göre de, 36. m.'de cc!k!a~ıp, hasar ve, gecikcu tame mesu1iyeıti ile Hglli daval ar ancak birinc i taşıyıcı, sonun
·
sırada
ğu
buldu
vulku
şıyıcı veya kayıp, hasar veya gecikmentiın
cı
taşıyı
Bff
.
ine açılır
taşıma işini yapmakrtJa .olan taşıyıcı aley!h
açılaibilir» .§.eklinde
dava
nda
zama
ayın
ine
laırdan birka.ıçı aleyh
CMR

anlaşmasına

vardır.

hükü m

111 -

A -

TAZMİNAT

DAVA LARI . .

.

BİRDEN ÇOK TAŞIYICIYA KARŞI AÇILAN'
TAZMİNAT DAVA SI

Ziya ve
nat

TAŞIYICILAR ARASINDAKİ iİÇ İLİŞKİ VE

haısarrdan dolayı

birde n çok

davası ruçılaibHmeısi, ba:zı şartların

aleyh ine tazırni
bulunmrusma
arada
bir

taşıyıcı

bağlıdır ..

Birde n çok. taşıyıcının taşıma i§ıine katılmış olması gereklidir. Aynı taşıyıcıya aiıt ta:şıt araçlarının tieğişt!iril
mesi, bu madd e anlamında birde n çok taşıyıcı anlamı
na .gelmez _(TK. 787 m.).
mesi yapıl
2 - Gönd eren tarafından bir tek taşıma: sözleş
bir tfl,şı
her
ren
gönde
sıe,
istenir
mış olmalıdır. Ancaık,
rastla ender
bu
ki
il'ir,
yıcı He ayrı ayrrı anlaşma yapa:b
kenmalı
ı,
nan bir durum dur. Bu haldıe her bdr taşıyıc
iş
getirm
disind en sonrıa gelene devir ile, borcu nu yerine
olur.
aıt davası ol~ Davanın, taşıma işinden doğan bir tazm1n

1

~

3

ma:sı

gerelkii4° ·'

Bu konuy a ilfove: olarak , Atafbe!k, <{Muhtelif

da den.iz huku kunu n konus una dahi'l bir
(40)
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Doğ:anıaıy,

1'5169';

A!~a!beık,

2'S7.

taşıyıclıa;r arasın

taşımanın

cereyan et-

me me si ger eki r, anc ak hav ayo lu
istilsnai bir özellik arz etmez»
demeiktedir41. Dendz taŞımasına
ilişlkin olıaralk TK. da ayr
ı bir böliiımde nav lun muıkavele
le!i incelendiğine gör
e,
öz.
e
l
kur
alın genel kur ald an önc e geldiği ka~idesi
ne göre. bu dör dün cü şar
tın yer
almasını önenmeik, ger
eksizdir. Böyle bir kar ma taşıma
da
denizde ceıreyan ede n böl üm için den
iz ticareıti hukulku kumUarının
uygulanacağı. anca!k diğ
er ara ta,şıyıcılar kar ada
da ta'§ıma yapmışlarsa, TK . 787 m.'
nin uyg ula ma alanı bulacağını
söyleyebiliriz. Hal en memleketıimi:zlde hav a
taşınması ~akkında öze
l bir kanun bulunmadığına göre, hav a
taşımasına ait Varşova
anlaşma
sına
katılmaml'za rağmen uyıg
.ulanmaya dıa

konulmamış o~ması
naz ara n hav a taşıma;larında da
Tfl'K. hük üm le·r inin uyg ula nması gereikmefk:tedir42 •

na

Bu dav ada , davacı gön der en veyı
a: gön der ilen dir. Bir de
şayet
sen edi em re ya:zılı ise, hak sah ibi
ola
n
kiş.i
da
va
aç·
a
Jbilir.
Davalılar bıiırinci ve
son taşıyıcıdır. Ara taşıyıcılara
dav
a
açıl
a
bilmeısi için., ziyaın, onu
n taşıma sür esi için de yapılmış olm
ası, gerek li olduğunu öncelki böl üm lerd
e açı!klamaya çalışmıştık.
taşıma

2.

TAŞIYICININ · AÇACAGI RÜ
CU DA VA SI

Bu davayı, gön.deren ya da gön
deni'len anc ak biri nci ya da
son unc u ta'Şıyıcıya a.ıçaıbmyord:u.
Ta'§ıyıcılaır ar.asındaki
iç ilişkiy
le Ugili olaraık rüc u hakkı 787 /II
ve III. fık.'da belirtilmiştir.
A' -

RÜ CU DA VA SI KİMLE'RE KAR
ŞI AÇ ILI R?

Hir taşıyıcı, sor um lu olmadığı
bfu- fiilıcten ötü rü taz min at
öderse ya da aleylhine dav a aıçılırs
a, araıdalkd. diğer taışıyıc
ılara rücu haJkıkı vardır. Nitekıim. Yülkısek
Mah(keme:
<c ••• taşıyıcı sor um lu olm
adığı bir fiil den dolayı taz min
at
öde rse vey a bu nedenle. ale yhi
ne hiır dav a açılırsa. esa(41'.) \A'toıbelk, 287-288.
(4J2) Vargııtaıyın karo n do görü
şümü~ü de·s·te1 klemeık1edlr
: «Haıvıa seıyrü sefe ri ha;kıkında k,anun bulunmc;
ıma·şına ve bu nedenle
l1K. t·aşımaya ilişkin 762 m.
ve
müte·alkıip mıalddeleri'n
ha:vıa yıolu ile v·aıpılan
tıaşıma:ıarıa da uygulana
•cağı
nıo ... :ı> Y:ar. 11. HiD. 23.6.
11977, T., 2798/3733 s1ayılı k!(lra
rı için bkz. Zeyn

lu, 79.

el-oğ
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dak i taşıyıcılara rü.sen soru mlu olmaiSl 18:zım gele n ara
cu etm e hakkına saıh'iptir» '1 •
zar ar yine TK. 787 m.'y e
Sor uml u bell i edilemediği taıkdirde

taşıyıcılar arasında bömştü
göre taşıma ücrıeıti oranında büt ün
nı
ta;şıdığı zamaında olmadığı
rülü r. Anc ak yine de zararın !kendi
44
n kur tulu r .
Lspat ede n taşıyıcı, zar ara kaıtılma!kta
1
karşılığı ol a~alk uhdeısinde
Bir taşıyıcı, hak sa:hiibine zararın
rse,
dan üstü n bir mdblağ eda ede
gerçekleşmesi gere!ken meblağ
n
nda
uru
kus
di
45
ken
,
r • Son taşıyıcı
diğeT taşıyıcıya rüc u ede bili
ede
·
u
rüc
lara
diğer taşıyıcı
ötü rü tazm ina t ödemişse·, tabi i ki
3

meız46.

B -

N
RÜC U DAV ASI HANGİ KOŞULLARI
?
GERÇEKLEŞMESİ İLE AÇI LIR

am anc ak son taşıyıcının
TK. 787 m. /II'y e göre, rüc u imk
a açılması ile doğar. Doğa
ta:z min at ödemesıi vey a aley hine dav
de bu
ı» olduğunu, bu ned enle
. ooy , hu hük mü n ((Aktif Dav a Şart
irtbe'1
cağını
ça rüc u daıvası açılamaya
şart gıerçekleşrrniş olmadılk
mektedıir47.

da bu doğrultudadır:
taışıyıcınm diğer bir ta<C'I'K. 787 /II. hük mün e· göre, bu
taşı
sı aça bilm esi için davacı
şıyıcı aley hine rüc u dava
, mal sail:übine vey a
yıcının ziya 'a vey a has ara uğrayaJJ
veyıa: bu yür oen aley gön deri lene malın bedelini ödemeısi
acının rüc u'an tale p
hin e dav a açılmış olması şarttır. Dav
ödemişse ne
öde:ndd.ği ve şa;yeıt
ettiği meblağı öde yip,
t esp it edilmeden başka
mik tar ödediği hui.susu tahikHk ve
yazılı şekil de tahs ii
bir deyişle, (da va şartı doğmadan)
ve dav ahm n tem yizi bu sebelbkararı verilme:si isaib etsiz
le yeri nde dir»148 •

rları
Ywgıtayımızm çeşiJtli kara

1

için bt<z. Doğanay, 1570.
1.19711 T., E. 1971/'55'715, K. 7072
(~3) Yar. TD. 26.11

nay, 1'570-157'1.
(414) Bkz. Zeyneloğlu, 2015; Doğa
(46) A'tab e:k 279.
(46) Ata'beik, 290; Doğanay, 1672 .

(47) Doğanay, .1~72.
icin, bikz. Doğianay
1967/1307, K. 1968/11'295 kra·r.arı
(46) Yar. T:O. 1.3.1968, T. ,. E.
, K. 1006/4908,
/2019
1005
E.
22."12.1966 gün ve
115713. Yaza r ayrıca, Yar. TD.'n in
1
sayrlı kıamrla
3
/630
1968
K.
5,
L:•13
ve E. 1967/
·a yrn doireınıin 26.11.1968 gün
zilkre diyo r.
nnın da aynı yönd e olduğunu
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Son taşıyıcı, tazminatı ödemekle rücu hakkını elde eder. An·
da.v a açılmışsa, yine bu ta;zm:inaıtı ödemeden diğer taşıyıcı
lara rücu edebilmesi Ataibcl<'e göre sakıncalıdır. Müellif, bu noktada son ta§ıyıcımn tamıinat ödemeksizin rücu hakkın kullanmasının nedensiz zenginleşme san.ucunu doğuracağını savurunalktadır49. Son taşıyıcı, ara taşıyıcılar mevcutsa,
onları atlayarıak
ilk taşıyıcı aleyhine dava ~çamaz. Taşıyıcı, gönderilene ya dR
kendiJ3iinden sonra eşyıanın taşmımasına katılmış olan bir taşıyıcı
ya tazminat ödem~şse, mah kenJdisine teislim eden ya da kendisinden evvelki taşıyıcıyı atlayarak kusurlu olan ve zarıara sebebiyet
veren taşıyıcıya rücu edeibilir. Bu kişi bir am taşıyıcı ya da ilk
caık

· taşıyıcı

olaıbilir 50 •

Anca!k, kendisinden evvelki taşıyıcıya rücu etmey:ip, kusurlu
bir ara taşıyıcıya rücu etler :ve bu dava red edilirse, bu karar kesin hüfküm olarak asıl kusurlu taşıyıcıya karşı
. açılan davada Jmllarulamaz.
'
olduğu iddiasıyla

Son taşıyıcı, gönderilene sebepsiz yere tamıinat ödeyip, rücu
açarsa, s·ebepsi:z yere ödemede bulunduğu şelklinde bir müdafaa ile karşılaşabilir. Ancak mahkeme bu taşıyıcıyı mahkum
edere!k böyle bir ödeme mecburiyetinde kalmışsa, mıaihkemenin
veımi-ş olduğu karar üzerinde tartışılamaz, kanısındayız.
davası

Mahkeme masraflarının da tazminaıtın kapsamında talep
·edilip eililmeyece'ği konusunda; kanunda bir açıklılk yoktur. Böyle
bir talepte bulunulaibilmesi uygun olaca!ktır 51 •
Şayet vuku bulan ziya ve hasarlardan dolayı taşıyıcılardan
hangisinin sorumlu olaca.ğı sapta:nıamazsa, o zaman vu!ku bulan
ziya ve hasarın tarµıamı bütün taşıyıcı:Iar arasmk:ia paylaştırılacaktır. Her bir taşıyıcı, t 1ahsil ettiği taşıma ücreti oranında hasara katılır. Burada katlonulan uzıaiklıik mifktan gö:zönüne alınmaz.

Kanunumuzda,

haısarın ta1mıiininde,

indirimi dal\Tası
konusunda bir açıklık yoktur. A:tabek, ücretin indirimi . davasının sonucunun beklenmesi
ücreıtin

açılırS'a zararın nasıl paylaştırılacağı

(49)

Atoıbek,

(50) Bkz.

(51)

290.

Ataıbe'k,

ıAtobek,

290;

aynı

yönde

Doğanıay,

572.

191.

521

Birinci taşıyıcının tarifeler geTegınce alması gereken
ücret nazara alınarak hesaplar yapılır, deme!kıtedir 52 • Tarife yoksa, yine ücretin indirimi dav 1 ası beklenmez. Tuşıyıcrlar arasındaki
anlaşmaya ha!kılmaısı ve ihJbar etmesi gere\kmeıktedir, görüşünü sa-

gıerelkmez.

vunmafktadırf> '3.

· Bir

taşıyıcının

ülas etmesi ya da aeze

dü~esi diğer taşıyı

cıların tazminıaıt~ yükümlülüğünü arttırmaz • Eğer taşıyıcılardan
54

biri, kendi taşıma süresi içinde zararın oluşmadığını ispat eder-

oo, zarara

kaıtılmaz.

· Zarar

diğer taşıyıcılar arasında paylaştırı

lır.

konusunda, CIM anlıaşmasmdaıki hrülkümlere yeri
gıeJmişken değinme!k iısıtiyoruz. S:orumlu demiryolları işletmelerin
den birine dava açılıır aıçılmaz dava hakkı düşer. Bagajların ya
da eşyanın. hasarı yıa da ziyaı içıin tazminat ödemiş olan demiryolu, taşımaya katılmış olan diğer demdryollann a karşı rücu
h'aiklkını kullanır (CIM. 49 m.). Zarara birden fazla demrryo1u sebep olmuşsa., herlbiri kendisinin neden olduğu zararlardan me-suldür. Zarara hangi demiryolunun neden olduğu tespit edilemeızse, tamıinat, kendi bölgelerim.de zararın meydana ge'l:mediğim
ispaıt edenler hariÇ tutulara!k ddğer .demiryollan arasında payIıaşıtırılır. Demicyollarından her biri, acze düşerse·, bu hisse· diğer!erinin katıldıkları taşma süresi ile orantılı olarak pa~laştı
rılır (CIM, 49 m). CIM 48 m.'de ise çıikışta ya da varışta taşıma
sözleşmesinden doğan maısraf ve alacaklarını tahsil eden demi:ry'olu, ilgili demiryolu işletmelerdne, hisselerıini verecektir. Varış
demiryolu, taşıma sözleşmesinden doğan masraf ve alacalklarını
tahsil etmeden eşyayı teslim ederse, kenrlisinkien önceki diğer demiryollarına karşı sorumlu olur.
Rücu

haıkikı

OMR anlaşmasının 36 ve sonralki 4 madtlefsi, t1~zminat ödemiş olan taşıyıcının diiğer taşıyıcılara rücu edilebileceği belirtiliyor. Daiha · önce incelemiş oldüğumuz CIM ve CIV anlaşmaları
ile de parralellik gösıtere·n bu hükümlere . gÖTe~ zarardı:1n sorumlu
olan taşıyıcı, bunu yüklenmek . zorundadır. İkiden fazla taşıyıcı
. varsa, her biri sorumluluğu oranında zararı karşılar. Sorumlululk
paıyla;şıl1amııyorsa, taşıma ücreti . esas alınarn~ zarar paylaştırıla('52) Atabek, 292.
(·53) At:dbek, yuıl«ırda.
1
Bkz. TK 767/iH, aynı k·o nudo Altdıbel<, 290-291; OÇ>ğanav. 1!570-·1571.
( 54)
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caktır 55 • Taşıyıcılardan biıri, ödemede n
taşıyıcıl~r arasında paylaştırılır.

aci z ise, onun
1

payı diğer

RÜCU DAVASINDA ZAMANAŞIMI

C -

TK. 787 /II fık.'ya göre, rücu daıvaısının açıl1aibilmesi iıçdn,
şıyıcının kendi'Sıinin sorumlu olmadığı bir fiilden dolayı,
-

ya bi!r

-

ya da bu

ta-

tatZminaıt ödemiş olımak,
yüı.ııden ale~hine dıaiVa açılmış

olmalk,

şarttır.

Ancak, özel bir zamanaşımı saptanmış değildir. TK. 1. m.'nin
yollama ile BK. zamanaşımı başlangıcım tespit eder ve
BK. 128 m. gene·l prenisip uyıgulama alam bulur 5 ~.
yaptığı

1

BK. 128 m. «Müruru ·zaman alacağın muaccel .olduğu zta""
mandan başlar)) 57 , hrükmündeddr. Muaccel hale gelmek ise, alacağın borçlusun ldan i:stenıeıbilecek
bir duruma. girmesi demekıtir.
Tazminaıta mahkum olan taşıyıcı, için rücu davası zamanaşımı
oaşlanıgıci, aleyh'indıeki mahtkem e karannırr kesinleştiği veya ziya ve hasardan dolayı ödemede bulunduğu tarihtir.
Zamanaşımı

konusund a

yargıtayımız kökleşmiş içtihatlarıın"'.
kararının kesinleşmesinden iıtibaTeıı en
açılmış olacağı şelk11ndedir :

da, davaya ait mahkeme

geç

bıir yıl

içinde

« ... rücu davasının zamanaşımı süre;si, rücua sebep olan

davanın · kesinleşmesinden irtdJb!aıren

Ancalk,

Yargıtay

Ticaret Daire:si bu

1 yıldır)) 58 •

kararından dönıerek, ·rücu

dava'ları için, zamanaşımına başlanıgıç oJ.aırak,
doğan

ziya ve

haı.:;a:nn

raa:-ın gereıkçesind-e,

.vutku

TK. 767 m. genel

sına
ğu

(1515)

'Qulduğu

tarih esas

taşıma akdinden
a1ınmıştır 59 •

rücu davavuikıu 'buldu-

da uygulanacağı, bu sürenin de ziya ve hasarın
tarihiten iti!baren 1 yıl içinıde aıçılması gere'.ktiğdni
IAı~<ın,

(156) TIK. 1

Ka-

~aman!aışımının

belirtmiş-

«>15-4106.

m. «TTiK, M'K.'nm

ayrı:ımoz

bir cüz'üdür.»

«Hakkında Ucari bir

hülküm bulunmayıan ti'Ciari i·şlerde mıa!hikeme ticoıri örf
ve adete, bu diaihii yoksa umumi hükümle·re göre ·k1arar verir.»
Olgaç, 656.
(:58) Yor. T!D. 214.2.1966 gün ve E. 1964/1897; K. 1966/8518 sa 1yılı k{J·rar.
('59) Y{Jr. TD. 7.3 J19~ gün ve E. 1911/594!1 , K. 1972/.1:100 sayılı kıarar.

(57)
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D:oğanay, bu kararın TK. 787 m.
duğunu s1 avunmaktıadır. Çünkü TK.

ve BK. 128 m.'ye aykın ol787 m.'ye göre, dava şartı
olaırak tazminatın ödenmiş olması ya da aleyhine dava açılmış
olması gereklidir. Aynca BK. 128'ıcte de dava, alacak muaccel olduğu zam'an açılacaikıtır. Doğanay bu i!ki prensiıbe aykırı olan daire
kararı He önceki içıtihatla\I' arasında ayrılılk olduğ-u için konunun
HGK'da görüşülmesi ve bir sonuca bağlanması gıe:vektiğini belirttir.

:nıektedir60.

Uygulamada,

davaların

çok uzun sürelerde

sonuc1aı bağlana

bildiğini düşünürse!k, zamanıaşımı, -Yargıtay kararında olduğu
giıbi- olayın

vuku bulduğu tarihten itilbaren işletirsek, bel!ki de
sonuçlanmadan, haıtrta tazminat davası açılma
dan, taşıyıcı, rücu hakkını y1tirecekıt1r • Bu baikımdan, , rücu davası için zamanaşımınm TK. 787'ye uygun olarak taşıyıcının tazmtlnata mahkum edildiği, ya da aleyhine sorumluluk da:vasının
açıldığı tarihten iıtiibaren başlatılması yerinde olacaktır.

ta·mıina·t davası

61

Rücu davasına seıbıep olan olay, taşıyıcımn ağır kusuru ya da
hileli h 1areketinden d:ogmuş ise, bu dava için zamanaşımı BK 125
·
de belirtllen 1O yıllık süredir6'2 •
CMR anlaşmasına göre, zamanaşımı ödenmesi gereken taz. minata mahkumiyet tarihinden itibaren başlar (CMR m .. 39 /4).
Zamana-şımı 32. m.'ye ·göre ı yıldır, bu süre taşıyıcının ağır kusuru, hilelS!i. :vıa!rsa 3 yıl olur.

.

SONUÇ
!Türkiye, bilindiği gibi, coğrafi mnumu itibariyle dış ticaret
potansiyeli ,fazla., petrol nedeniyle dıe dünya dış ticareıtinde önemli rol oynamaya başlayan Orta Doğu. ülkelerine geçişte bir köprü
kurulmasında, taşımacılıık ile önemli gelirler sağl1ayabilecektir. Bu
coğrafi konum, deni'z yolu taşımaları He bütünleşerek, ka.rayolu
V·e demiryolundan akaca!k Orta Doğu transitt taşımaları ile Tür..
kiye'de yeni ç1alışma alanları açılaıbilecektir. , Bu baikımdan kar(60) Doğanay, :rs74~ 1675.

('61) Bkz. TK. 767 m., sorumluluk ctava 1sı icin de zamanaşımınm 1 yıl olduğunu
beH·r tmektedir.
{62) Bkz. TK. 167 m. yaptığı atıf ile BK. 125 m. uygul,ama alanı bulur.
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~I

ma taşımalarda örel likle taşıyıcının
sorumluluğu, sorumlulu~
taşıyıcılar arai.sında paylaştı
rılması, karşımıza çıkabile
n soru nlar -

dan biri dir.
bir

Çalışmamll21da,
taşımada zi ya
1

karm a_ taışımalar tanıtıldıktan sonr
a, böyle
ve has arda n dolayı taşıyıcının soruml

üızerinde durımay.a: çalıştık.

İncelememime, TK

yanısıra,

uluğu

diğer
yasa l düz enle mel er ve bazı milletıerara
sı ,andlaşmalara yer verd~k. Bun lard an CIM ve CIV'e
katılmamıza rağmen. CM R'ye
henüz tara folmadığımı'zı da belirtmiştik
. Bu kon van siyo nlar a göre
,
eşya birç ok memleıket aras
ında nak ledi liyo rsa dah i, bun
1ard
an
birisi kon van ysiy ona taıbi ise, sorumluiuık
milletl1erarası sözl~ele
re göre uygulanac1alktır .

. Türl kiye 'nin CM R'ye tara f olmamasın
ın soru mlu luk ve sigorTK ye mevzuatımızın yete rli olmadığı
yolu nda bam
görüşleT ileri sürülmelkıtedir.
Ancaik yaptığımız incelemede, gerelk
TK.'nın gere kse CIM, CIV
ve CM R'ni n soru mlu luk, rücu kon ularında benzerli!k, pa.ralellilk
göstıeıidi'ğini söyleyıe!bilirm.
Bu baikım
dan TK. ve BK. gene l hük üml eri çerç
eves inde sorunları çözmeye
çalışmak, CM R'ye tara f
olup olmama!k yolu nda ki tartışmalar
dan vazgeçmek, da.h a doğru bir çöz üm
yolu dur.
ta

açısından
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Kon teyn er Sem iner i, s. 20 vd..
Sist em ve Doo r-to- door
«Conıtrunariızaısyon
KIZILTAŞ Veh lbi:
· N~~liyatın, Kon teyn er Sem iner i, s. 133-153.
1ıasyonn,

\

ANDLAŞMALAR

:

k ıy.rmet~erarası
Dem iryo lu İle Eşya Taşınmasına Müt ealH
ve Dem icyo lu Ile Yolc u ve
Andlaşma ,v e ekle ri (C.I. M.)
Andlaşma
1
rarası
Ba gaj Taışınmasına Müt e aHilk Milletle
965 tari h
3.3.1
.
R.G
(C.I.V.) Onaylanmasına Dai r Kan un,
ve 11943 saıyılı.
!kMyatı Muk avel esi İle
-- Kar ayol u İle Milletle~rası Ma~ N!a
ir.
i Anlaşma, (C.M.R.) İXO Yayinı, teks

-

1

İlgil

Diğer Yaısal

Düienlemele'r :

Dafa.· Niza mna me ve Rum eDüs tur 1. terti p,
li Dem iryo llan tşle;tme Ni!Zamnamesi,
·
C. 2, s. 340 ve C. 4, s. 513.
li), Çök er/K a- Posıta Kan unu (5584 sayılı ve 2.3.1950 tarih
438'2 vd.
zancı, T.C. Kanunlaırı, C. 4, s.

-
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Demiryolları

Usu lü

Zaıbıta:sına

A.B.D.

KISALTMALAR -

Amerilka Birleşi!k Devletleri
Banka ve Ticaret Huku!ku Derıgisi
Borçlar Kanunu

BATiDER

B.K.
bkz.,
C.
CIM.

CHt

CIV.

Milleıtlerarası Andlaşma
Demiryolu ile Yolcu ve Ba~aj

baikınız

Demiryıoluyla Eşşya Taşınması.na Müteallik

CMR.

Karay'Olu ile Millet:leraraısı Mal Nakliyatı
Sözleşmesi

fıik.

fıkra·

E.

Esas
Yargıtay Hukuk Dairesi

H.D.
H.G.K.
İ.T.O •.
Ör.

Yargııtay Hillmlk Genel Kurulu

İsıtfanbuı Ticaret Odası
·· Örnek
Madde
Medeni Kanun
Resmi Gazete

m.
M.K.
R.G.

s.
s.

Sayı

sahire

T.

T.C.
T·.n.
T.K. ve T.T.K
Yar.
·

vb.
vd.

Taşınmasına

Mürteamk Milleıtlerarası Andlaşma·

Tariih
Türkiye Cumhuriyeti
Yargııtay Ticaret Dadresi
Ticaret Kanunu
Yargıtay

ve benzerleri
:ı

~e devamı
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